Svetovalno dejavnost izvajamo v okviru
projekta Svetovanje od 2016‒ do 2022,
Pokolpje.

Svetovalno središče Pokolpje
ZAVOD ZA IZOBARŽEVANJE IN KULTURO
ČRNOMELJ (ZIK Črnomelj)
Ulica Otona Župančiča 1
8340 Črnomelj
www.zik-crnomelj.eu
Facebook

Kontaktni osebi:

Svetovanje udeleženki na svetovalni točki v Metliki.

Se želite
izobraževati?

Potrebujete
dokazila o
svojem znanju?

Potrebujete
svetovanje in
informacije o
izobraževalnih
programih?

Mag. Irena Bohte, svetovalka
telefon: 07 30 61 384
E-naslov: irena.bohte@zik-crnomelj.si
Nada Babič Ivaniš, svetovalka
telefon: 07 30 61 383
E-naslov: nada.babic@zik-crnomelj.si

Partner v projektu je:
Ljudska univerza Kočevje,
ki opravlja svetovanje na območju
Kočevskega.

Projekt financirata
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
in Evropski socialni sklad.

pridite v
svetovalno središče

Pokolpje!

Svetovalno središče Pokolpje omogoča
opravljanje dejavnosti informiranja in svetovanja po modelu Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih
(ISIO), ki poteka pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju ter vrednotenje neformalno pridobljenih znanj.

Svetovanje je
namenjeno zlasti:
• vsem zaposlenim,
• obrtnikom in
• kmetom.

V postopku vrednotenja
neformalno pridobljenega znanja
si izdelate svojo zbirno mapo, ki
vključuje spričevala, potrdila o
izobraževanju in delovnih izkušnjah.
Pridobite si lahko mnenje o svojih
znanjih, ki ste jih pridobili v okviru
družine, z delovanja v družbi ali
s prostočasnimi aktivnostmi.

Področja informiranja
in svetovanja so:
• možnosti izobraževanja in
usposabljanja za pridobitev drugega
poklica (npr. keramičar, kuhar, čistilec),
• vključitev v programe in delavnice s
področij tujih jezikov, računalništva,
komunikacije in drugo,
• pridobitev nacionalnih poklicnih
kvalifikacij (npr. varilec, sadjar, socialni
oskrbovalec) ali drugih certifikatov.

Vrednotenje znanj je pomembno:
• za vključitev v nadaljnje izobraževanje
ali pridobitev nacionalne poklicne
kvalifikacije,
• zaradi večje zaposljivosti in
prilagodljivosti na trgu dela,
• pri načrtovanju in izgradnji kariere,
• pri prepoznavanju lastnih zmožnosti,
• za osebnostno rast in lažje

V Beli krajini svetovanje
poteka na sedežu ZIK-a
in svetovalnih točkah:
• Krajevna knjižnica Semič
(vsak 3. torek v mesecu
od 17. do 19. ure) in v
• Ljudski knjižnici Metlika
(vsako 3. sredo v mesecu
od 10. do 12. ure).

Postopek svetovanja
in vrednotenja
neformalno pridobljenega
znanja je za udeležence
BREZPLAČEN.

SVETOVANJE POTEKA NA
SVETOVALNIH TOČKAH V ČRNOMLJU,
METLIKI IN SEMIČU.

